
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 3.55 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.10, 4.35 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва та ры». (6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да 
ка хан ня» (16+).
10.25 Ба я вік «Рэ мба-3». (16+).
12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка» (12+).
17.50, 23.00 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле-
он»-2. (16+).
21.10 Ба я вік «Ня стрым ныя». 
(16+).
0.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не пры-
во дзі це ў ша лен ства». (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Эраст Га рын.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва эміг-
ранц кая.
7.35 «А. С. Пуш кін. Ты ся ча рад-
коў пра ка хан не».
8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00 «Га ланд цы ў Ра сіі. Акно 
з Еў ро пы». Дак. фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.00 ХХ ста год дзе. «Ге ор гій 
Таў ста но гаў. Жыць, ду маць, ад-
чу ваць, ка хаць...» Дак. фільм.
12.10 «Ва ла год скія ма ты вы». 
Дак. фільм.

12.20 «Па ляр ны гам біт. Дра ма 
ў це ні ле ген ды». Дак. фільм.
13.00 «Аб са лют ны слых».
13.40, 20.45 «Ключ да раз гад кі 
ста ра жыт ных скар баў». Дак. 
се ры ял.
14.30 «Кас міч ная ады сея. 
XXІ ста год дзе». Дак. се ры ял.
15.10 Ле ген ды ба ле та ХХ ста-
год дзя. «Серж Лі фар. Му са-
гет». Дак. фільм.
16.55 Пер ні ка вы до мік. «Узо ры 
Уз бе кі ста на».
17.25 «Лі нія жыц ця». Шал ва 
Ама наш ві лі.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.35 «Эніг ма. Сэр Клайв Гі-
лін сан».
23.10 «Сяр гей Ма ка вец кі. 
У гуль ні!» Дак. фільм.
1.00 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы.
1.40 Два ра я лі. Дзміт рый Аляк-
се еў і Мі ка лай Дзе мі дзен ка.
2.25 «Тры тай ны ад ва ка та Пля-
ва кі». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Ін шае жыц цё: 
МПЗ». 2007 год (12+).
6.55, 8.25, 9.40, 11.00, 11.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 17.00, 
17.45, 20.40, 21.40, 23.00, 
23.40, 0.55, 3.40 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20, 12.45, 1.20 Маст. фільм 
«Мі раж» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.30, 23.30 «Ся дзі і гля дзі» 
(16+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай: «Юрый 
Віз бар» (12+).
14.00 Фільм-кан цэрт «Бе не фіс 
Са ве лія Кра ма ра ва». 1974 год 
(12+).
17.30 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт» (12+).

18.00 Маст. фільм «Да чуш ка» 
(16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Ісус Хрыс тос — 
су пер зор ка». 2004 год (18+).
2.30 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
5.05 «У гас цях у Мус лі ма Ма-
га ма е ва». Фрэнк Сі нат ра. 
1992 год (12+).

4.00, 8.00, 15.00, 16.00, 18.15, 
20.00, 23.30, 2.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос».
5.30, 11.30, 2.00 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс».
6.00, 10.30, 20.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Матч дня.
7.00, 9.30, 12.00, 22.15, 1.00 Ве-
ла спорт. «Кры тэ ры ум Да фі нэ».
13.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Мікст. Фі нал.
15.45, 18.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс»-эк стра.
21.30 Фут бол. «Ка ра леў ская 
сцеж ка».

1.00 Ключ ад спаль ні. (12+).
3.50 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
4.20 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
4.40 Га зэ лі. (16+).
6.30 Гэ ты ня ём кі мо мант. (16+).
8.20 Лю боў ны элік сір № 9. (16+).
10.15 Го лая праў да. (16+).
12.00 Ку пі, па зыч, укра дзі. (16+).
14.10 Пра су ну ты. (16+).
15.50 На пар нік. (12+).
17.35 Рус кая гуль ня. (12+).
19.30 Вы дат ні ца лёг кіх па во-
дзін. (16+).
21.10 Агент пад пры крыц цём. 
(12+).
22.55 Superнянь-2. (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).

8.35, 19.00, 2.40 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 4.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» (12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.45 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
21.45 «Са вец кія ма фіі» (16+).
22.35 «Вя сел ле і раз вод» (16+).
23.25 «Грань». Се ры ял (16+).
0.15 «Ганг стар». Дра ма (18+).
5.35 «Лі нія аба ро ны» (16+).

6.10 Бліз ня ты. (6+).
8.25 Вы бар. (16+).
10.45 Змроч ныя це ні. (16+).
13.05 Бач насць гне ву. (16+).
15.30 Но вая эра Z. (16+).
17.50 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў. (12+).
20.10 Тай нае акно. (12+).
22.05 Шан хай скія ры ца ры. 
(12+).
0.20 Сёст ры Маг да лі ны. (16+).
2.35 Авія тар. (12+).
5.35 До ні Брас ка. (16+).

6.20 Маск ва, я цярп лю ця бе 
(16+).
8.15 Ган на Ка рэ ні на. Гіс то рыя 
Врон ска га (12+).
10.55 Ня вес та (16+).
12.50 Ры зы ка — вы са ка род ная 
спра ва (6+).
14.25 Гіт лер ка пут! (16+).
16.20, 4.20 Ба бі на цар ства. 
(16+).
18.20 Тры во ла ты і Мар скі цар 
(6+).
20.00 Раз мо ва (16+).
21.30 Вост раў шан ца ван ня 
(16+).

23.10 Ада рван не (16+).
1.00 Як мя не за вуць (18+).
2.45 Удва іх на кры зе (12+).

6.00 Су пер збу да ван ні для куб-
ка све ту. (12+).
6.50 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 12.35, 16.25, 20.25, 2.45 
Аў та-SOS. (12+).
9.15, 14.05 Дзі кі ту нец. (12+).
11.45 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.20 Ле дзя-
ная да ро га. (16+).
18.50 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.45, 2.05 80-я: дзе ся ці год дзе, 
якое ства ры ла нас. (16+).
23.35 Ге ній: Пі ка са. (16+).
5.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 16.00, 23.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
11.00, 19.00 Ін жы не рыя не маг-
чы ма га.
12.00 Гуль ня на жыц цё.
13.00 Ву ліч ная на ву ка.
14.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю.
20.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
0.00, 3.50 Біт ва за не ру хо-
масць.
1.00 Аме ры кан скі чо пер.
2.00 Што маг ло пай сці не 
так?
2.55 Го лыя і на па ло ха ныя.
5.30 За ла тая лі ха ман ка.
6.20 Хут кія і гуч ныя.

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на 
Х». (16+).
8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІ сту пе ні 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Ме ла-
дра ма «Чор ная кроў». (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.40, 15.25 Се ры ял «Яр мо-
ла вы» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Спра ва жыц ця. Ад ра-
джэн не». Дак. фільм.
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.45 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.20, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
13.30 «На на жах». (16+).
14.35 «Сям'я 3D». Скетч кам 
(12+).
15.10, 23.15 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам (16+).
16.15, 0.15 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
20.45 «Вя сел ле ўсля пую». (16+).
22.15 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.20 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Рыб ны суп са шчаў ем.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Ня ўлоў ныя мсці ўцы» 
(12+).
9.40 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Ры гор Бе ла-
цар коў скі.
10.10 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.35 М/ф (0+).
10.55, 17.05 «Пры го ды Пят-
ро ва і Ва сеч кі на, звы чай ныя 
і не ве ра год ныя». Фільм — 
дзе цям. 1-я се рыя (6+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.40 На цы я наль ны фес ты-
валь бе ла рус кай пес ні і паэ зіі 
«Ма ла дзеч на-2016». «Бе лая 
Русь ты мая».
15.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ві лей ка (6+).
15.25, 21.55 «Хро ні ка Пе ра мо гі». 
«Ру бя жы. Баі ў Бе ла ру сі» (12+).
15.50, 21.05 «За га да на зні-
шчыць. Апе ра цыя «Кі тай-
ская шка тул ка». Маст. фільм. 
(12+).
16.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «За піс кі на па лях». Фран-
цыск Ска ры на.
20.15 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сыр ні кі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.20 «Люб лю і па мя таю». Ва-
лян цін Бадзь я раў.

6.50 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
8.20 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Бе ла русь — Венг рыя.
10.10 Ва лей бол. Зала тая Еў-
ра лі га. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Чэ хія.
11.55, 16.55 Ку бак вай ны і мі ру. 
Дак. фільм.
12.35 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
13.05 Слэм-данк.
13.35 «Ма ра до на». Дак. фільм.

15.10 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 
Фі нал. БА ТЭ (Ба ры саў) — «Ды-
на ма» (Брэст).
18.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. 1/2 фі на лу.
20.05 Трэ ні ро вач ны дзень.
20.40, 22.55 Спорт-цэнтр.
20.55 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Ос ла.
23.05 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (6+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «За ла тое 
ця ля» (6+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
16.55 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
17.30, 18.20 «На са май спра-
ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» 
(16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Бы лыя» 
(12+).
23.15 Се ры ял «Спа да ры та-
ва ры шы» (16+).
1.15 «Нач ныя на ві ны».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-
спорт».
9.00 «Тат каў сы нок». Се ры-
ял (16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру-
ючыя гі по тэ зы» (16+).
11.25 «Сле да кі» (16+).
11.55 «Кан фе рэн цыя мань я-
каў». Се ры ял (16+).

13.50 «Бе лыя ваў кі». Се ры-
ял (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.55, 1.00 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
20.35 «Бе лыя ваў кі-2». Се ры-
ял (16+).
22.20 «Гля дзець усім!» (16+).
23.45 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 
Се ры ял «Джа май ка» (12+).
8.00, 10.00, 11.50, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
16.15 Дак. фільм «Зя лё ная 
пап ка Прэ зі дэн та» (16+).
17.10, 1.10 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
18.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
22.05 Маст. фільм «Так не 
бы вае» (16+).
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Спе цы яль ная пра гра ма.
2.05 Маст. фільм «Ру жа раз-
ві таль ных вят роў» (12+).
3.50 «Ін шы свет» (12+).
4.20 Се ры ял «АСА» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
09.00 Серыял «Версія» 
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
12.00 Пра мая лі нія з Ула дзі мі-
рам Пу ці ным.
15.00, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.10 «Пер ні ка вы до мік». 
(12+).
15.40 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
17.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра-
мы эфір». (16+).
20.55 Се ры ял «Па да рож жа 
да цэнт ра ду шы». (12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.50, 8.05 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 22.50 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Алі бі» на два-
іх». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
23.10 «Вы ні кі дня».
23.40 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе рат-
ры ца Кі» (16+).
10.05 «Зда роўе».
10.45 Ка ме дыя «Лі зі» (12+).
12.30 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.10 Ка ме дыя «Вель мі моц-
на за ка ха ны» (0+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
17.00 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.30 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
19.25 «Фэшн іs mу пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
21.15 Ка ме дыя «Блеф» (16+).
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ША ЛІ. Па бе ра-

жы це сі лы, дай це 

на ва коль ным маг-

чы масць са мім вы-

ра шыць свае праб-

ле мы. У дзе ла вых парт нё раў 

мо гуць змя ніц ца пла ны ў спры-

яль ны для вас бок, ад нак гэ та 

па цяг не за са бой да дат ко выя 

кло па ты для вас. Пра ек ты, якія 

пры пы ні лі ся, пач нуць па сту по ва 

раз ві вац ца. У вы хад ныя маг чы-

мыя спрэч кі ў сям'і і кан флік ты на 

бы та вой гле бе, па спра буй це не 

вы плюх ваць эмо цыі, тры май це 

іх пад кант ро лем.

СКАР ПІ ЁН. У най-

блі жэй шыя дні бу-

дуць асаб лі ва важ-

ны мі ўсмеш ка і па-

зі тыў ны на строй. У вас мо жа 

з'я віц ца маг чы масць ува со біць 

у рэ аль насць даў нія пла ны і за-

ду мы. Не са ро мей це ся пра яў-

ляць ак тыў насць і ра шу часць, 

пры мя няць свае ар га ні за тар скія 

здоль нас ці на прак ты цы. Ад но сі-

ны ў ка лек ты ве ста нуць больш 

та ва рыс кі мі. Ву чы це ся не толь кі 

доб ра сум лен на пра ца ваць, але 

і паў на вар тас на ад па чы ваць. 

Ка лі ёсць маг чы масць, ад праў-

ляй це ся на бе раг во зе ра, а яшчэ 

лепш — мо ра. Пла вай це, за га-

рай це і рас слаб ляй це ся. Па да-

рож жы абя ца юць ма су пры ем-

ных ура жан няў.

СТРА ЛЕЦ. На гэ-

тым тыд ні атрым лі-

вай це аса ло ду плы-

ву чы па плы ні, ад па-

чы вай це, ад да вай це ся пя шчо це і 

фан та зі ям. І пры гэ тым вы мо жа-

це не ча ка на для ся бе апы нуц ца ў 

элі тар ным ко ле. Ад нак не вар та 

сле па да вя раць дум кам ін шых 

лю дзей, пры слу хай це ся лепш да 

ўлас най ін ту і цыі. Ба зу для тры ва-

ла га пад мур ка бу ду чых пос пе хаў 

вар та за клад ваць са ма стой на, ні 

на ко га не раз ліч ва ю чы.

КА ЗЯ РОГ. Іні цыя -

ты ва і ак тыў насць 

мо гуць ака зац ца 

не  свое  ча  со  вы м і , 

асаб лі ва на па чат ку тыд ня. 

У се ра ду лепш не пла на ваць ні-

чо га сур' ёз на га. Ка лі па ўста не 

пы тан не пра звыш уроч ную ра-

бо ту, па жа да на не ад маў ляц ца, 

але важ на рэ аль на аца ніць свае 

маг чы мас ці перш, чым даць зго-

ду. Чац вер мо жа на да рыць вас 

важ най ін фар ма цы яй. Ста ран на 

са чы це за раз віц цём сі ту а цыі на 

пра цы, не вы клю ча на, што вас 

мо гуць пад ста віць. Спат рэ біц ца 

асаб лі вая ўваж лі васць у спра-

вах, якія звя за ны з да ку мен та мі 

і па пе ра мі.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ-

тым тыд ні з'я вяц ца 

ня дрэн ныя шан цы ў 

пла не кар' е ры. Для 

гэ та га не аб ход ныя доб ра сум-

лен насць і пунк ту аль насць. Не 

вар та спаз няц ца і пе ра кла даць 

свае аба вяз кі на ін шых. У вы-

хад ныя не за будзь це ся на ве даць 

сва я коў, ім не аб ход на ва ша ўва-

га. Зор кі ра яць з'ез дзіць на да чу 

ўсёй сям' ёй.

РЫ БЫ. Ты дзень 

абя цае быць яр кім, 

ка лі не па вы ні ку 

ва шай дзей нас ці, 

то, як мі ні мум, па сва ім эма-

цыя наль ным на па ле. За раз са-

мы час ад кі нуць на да куч лі выя 

спра вы і ад пра віц ца на по шу кі 

но вых ура жан няў. Асаб лі ва пры-

дат ным для гэ та га днём мо жа 

ака зац ца аў то рак. У су бо ту па-

жа да на пра явіць абач лі васць 

і такт. У гэ ты дзень не бяс печ на 

сва рыц ца, по тым бу дзе вель мі 

цяж ка да сяг нуць пры мі рэн ня.
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